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БорисЙоцов
НАЙ-НОВАТАСРЪБСКАЛИРИКА

Днешното време, чиято стрелка е червената Рус, хвърля своята сянка
върху съвременната сръбска лирика. Вълната на това време залита
през загребските списания (спрели вече) „Kokot“ („Петел“), „Plamen“
(„Пламък“), „Juriš“ („Юруш“); помита поезията на патриотизма и мили-
таризма,катоотАлбанскимотивинаМ.Ст.Джуричич,Подшаторским
крилима на Милош Н. Джорич, Србиjански венац на М. Йелич, Књига
стихова1 (вторият отдел от нея) на В. Станимирович, Косовски божу-
ри на Д. И. Филипович, Бесмртне симболи на Ж. М. Паунович,Песме
бола и поноса (Песни намъката и гордостта) наМилутинМ. Бойича,
Златне искре (в която има още публицистическа и интимна лирика) на
ВоиславИличМладшиидруги,продължаващитрадициятанаиздавания
вКорфу„Забавник“–оставатсамонякоикъсовеотБойич,Пандурович,
Станимирович;следтоватяудрявстраницитенаеклектичните„Мисао“и
„СрпскиКњижевниГласник“,катозаливапоследнитеотблясъциназаляз-
ващислънца–МилетаЯкшич,АлексаШантич,СимаПандурович,Даница
Маркович,МиркоКоролия;инай-послеспирав„Zenit“,задапирувасвоя-
тапобедаподзнаметоназенитизма.

Таявълнаизхвърляналитературнатааренамладисили.Новопоколе-
ние,изпиталоотраноужасанаживота,огненатабурянавойната,отхране-
но–кактоказваИсидораСекулич–безпшениченхляб,разбралопропаст-
тамеждусветаднесивчера,издигаплакардитенасвоетовреме.Тоима
гордосамочувство.Ценисвояпоетическитрудитръбивисокозначение-
тонапоета,възславягокатогласителипророкнановипътища,нанови
съдби.„Поколениеразпънатовърхуиглитенадваконтраста“,кактоговори
отнейноимеуредникътна„Мисао“–РанкоМладенович,тое„екстаз“,а
кактоказваЛюбомирМицич,редакторътна„Zenit“,тоереволюция.Един
виксрещуднешниясвятиединприветнаутрешния.

Новитепоетиотхвърлятпатриотическатамуза(макарсдушатасидаса
големиродолюбцииекстазнипоклонницинасвоянарод),коятосъссвои-
тенадутивъзторзиипразнивъзклицания,снеискренитеипресиленивъз-
слави, сромантикатанаминалото, сюнашкитесенкинаКралиМаркои
МилошаОбилич,сизтънченитенежностикъм„братабългарин“–неможа
доридададехудожественизразинатрагедиятавАлбания.Отдругастра-
1Направенисаняколкокорекцииворигиналниятекст.Последнитедвезаглавиясаизписани
неправилнокатоСребиjанскивенациКнигастихова.Грешкаедопуснатамалкопо-долуив
заглавиетоПесмаболаипоносавместоПесмеболаипоноса.Припрепечатваненастатията
наБорисЙоцовзапазвамеавтентичниявиднатекста.–Б.ред.
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на,тяотхвърляестетикатанаМиланРакичиЙованДучич,отвръщатсеот
изфиненитенастроения,отнежнитеотсенкииприливностинамисълта,от
тихитесъзерцанияитеменужнидалечини,въставатсрещусладкияпесими-
зъмистуденияиндивидуализъм,срещупъстрияимпресионизъм,тъмния
символизъмисухияартизъм.Подвлияниенановитеевропейскилитера-
турнитечения,назастарелияМаринети,наВерфеляиЕдшмида,наБиро
иАполинера,тенапрягатусилиякъмновитворческивъзможности.Нещо
повече:някоиоттяхискатдасъздадатнасръбскапочвановолитературно
движение–зенитизъм.Всъщноствнегонямамногоново–внегосеспли-
тат, честопочти в наглипротиворечия, идеина италианскияфутуризъм,
французкия кубизъм и пуризъм, немския експресионизъм, руския кому-
низъм,сидеинаШпенглераиЙованаЦвиича2(вж.статиятаму„Основи
наюжнославянскатацивилизация“)инай-после–съссамонадеяносттана
сръбскияшовинизъм.

Младитепоетиотражаватвтворчествотосимногоструи.Тесаповече
виталистииекспресионисти,апо-малкокосмисти,футуристи,активисти,
утописти,зенитисти;ала,катоизключимпоследните,междутяхняманито
един, койтоданоси своятачистаmarquedéposée.Товаобстоятелствоне
може,разбирасе,дагиукори.По-добреедасепречупятпрезсобствени
призмилъчитеначуждисветила.Бихмемоглидагиукорим,ченесасе
изяснили,просветилиощекатопоетическиличности,ченесасепроявили
седнастрогахудожническасъвест.Тяхнаталириканееощекристализи-
ралавзавършениформи–значиощенее„минало“.Тятепървадогонване
самосъвършеничуждиобразци,ноисобственицелииидеали.Затоваи
никойоттияпоетинеезавършен–всекиоттяхсегасесъздава.

Алаколкотоидасеговоризареволюциявнай-новатасръбскалирика,
въпрекиекстазитенаРанкоМладеновича,всенемогатдасескъсатскри-
титенишкинатрадицията.Старитепоетиседокосватдоновото,амладите
носятвдушатасинещостаро.ДесанкаМаксимович,например,Божидар
Стоядинович,В.Масукаидр.несасеосвободилиощеотимпресионизма.
ТекриятвглъбинитенасърцетосиследиотРакича,Дучича,Пандуровича.
Някоипъкнемогатданамерятсвоетомясто.ТъйСветиславСтефановиче
наразпът.Итукенеговататрагедияналитературентруженик.Дориитога-
вамладитепоетинемогатдасеизбавятоттрадицията,когатосъзнателно
сестремятдаяотбягнат.МногоправоотбелязваМиланВ.Богданович,дея-
телниятипрозорливкритикна„СрпскиКњижевниГласник“,ченовотоу
БожидараКовачевичеповечевпълнотоосвобождениеотинтерпункцията:
кактоемодата,отвсичкипрепинаткипризнавасамомъдрататочка.

Съвременнатасръбскалирика,въпрекиотрицаниетонастаритеиравно-
душиетонаобществото,шумнопроявявабуенживот–даденемалкоранни
икъснижътви.Едниоттияжътвисапо-близкидостаритепоети,други
стоятпосредата,атретисакрайни.ТакаОткровењенаРасткоПетровича,
2 ЈованЦвијић(1865–1927)–сръбскиученвобласттанагеграфията,геоморфологията,
етнографията, антропологията и историята.Председател наСръбската кралска академия
(днесСръбскаакадемиязанаукаиизкуство),почетендокторнаСорбонатаинаКарловия
университетвПрага,професориректорнаУниверистетавБелград.–Б.ред.
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КњигарадостиотСибеМиличич,СамомсебинаБожидарСтоядинович,
ВедреитамненоћинаВ.Масука,ПесмеомениотСинишаКордич,Строфе
иритмови3наСветиславСтефановича–изразяватпреплитаненастарии
новиелементи,спреобладаваненапървите.РасткоПетровичимачувство
зановото,нонеможедамудадеизраз;СветиславСтефановичсенравис
идеитеибуйниясипатос;БожидарСтоядиновичеслабвизразаибеденв
съдържанието;аВ.Масукаеискренизадушевен,алабезбогатпоетически
мир.По-значителнаценаимат–повечекатоносителинановитрепетии
начининаизраз–ЛирикаИтакенаМилошаЦърнянски,сразпокъсани,
мъртво-спокойниипрозаичнипесни,наивно-философскатаипрограмна-
та, с няколко доста хубави работи,Књига вечности наСибеМиличина,
безжизненатаиакробатнатаАлфемоjихдушанаБожидарКовачевич,ибла-
годатната,макареднообразнапомотивиинастроения,РитмовинаТодора
Манойлович.Всичкитиясбиркидаватценникъсовезаизгражданехрама
насъвременнатасръбскапоезия.Къмкрайнитеисвръхпрограмнисбирки,
коитоподчертаватпакживотанасегашнатасръбскапоезия,спадатглавно
Kola za spasavanje (Спасителна кола) наЛюбомирМицича иЕфект на
дефектуотМариянаМикац.Тесаписанипо„принципитеназенитизма“
иискатдабъдат „викпротив еднанездравакултура“, „бична единбал-
кански (разбирайте: сръбски)човекипоет“,образецна „новобалканско
изкуство“,победана„варварогения“,пионериза„балканизациянапара-
лизиранаЕвропа“.КрайнонаивнобибилодасетърсиуМицичаиМикаца
някаква художественост. Споменаваме ги само като каприз и иронична
усмивканавремето,изащото–всепак,въпрекичевотечествотоимне
веднъжсагисметнализа„луди“,тесасимпатичнисъссвояустремкъм
новиячовек– снего се доближаватдо своите събратяиоказватизвест-
новъздействиевърхумладатасръбскалирика.Животътнатаялирикасе
долавяивдвенезначителниинескопосниантологии:МисаоиVerslibres
–poésieliriqueJougoslavelaplusmoderne.Най-после–вмногостихотво-
рения,пръснатив„Мисао“,„СрпскиКњижевниГласник“,„Jugoslovenska
njiva“,„KnjiževnaLug“,„Savremenik“идр.,вкоитосаразпънатисърцатана
РанкоМладенович,ДушанВасилйев,АницаСович,ДесанкаМаксимович,
НенадеМитров,СинишаКордич,ЖивкоМиличевичидр.

Някоиотпоменатитепо-горетруженицизаслужаватпохвала,адруги–
бичанаБогданПоповича,М.Богдановича,МиодрагаИбровац(авторана
хубаватакнигазаХередия),СимаПандуровича.

***
Нямадабъдепреувеличено,акокажем,чесъвременнатасръбскалирика

евъзславаначовека,животаисвета.Дориитам,детозвучиразочарование
и отрицание, няма безнадеждност, а устрем за завоевания, за осмисляне
начовешкотобитие, за създаваненановсвят.Идеята забожественотов
човешкиядух,занеотменнатапобеданасветлитесиливживота,занена-
рушиматахармониянавсемира–едълбокозаседналавнея.
3Впубликациятаедопуснатагрешка–изписаноеСтрофеиритмовевместоСтрофеи
ритмови.–Б.ред.
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Мощтаначовекасечувстваощевкопнежамудапознаесвета,дауясни
отношениетосикъмсамиясебе,къмчовечеството,къмживота,съдбата,
Богаикосмоса.Товаепрокълнатонаследство,откоетотойнеможедасе
освободиощеотденянасвоеторождение.Младитесръбскилирициимат
чувствозатрагическатанатегнатостнатияотношения,занеотвратимост-
танатаяжаждазапознание.Вживотасеизправяогроменсфинкс.Пред
негосанай-многоразвълнуваниАвгустинЙевичиБожидарСтоядинович.
Трябвадаумеешданенамирашсмисъла,дакажеш„не знам“ (Божидар
Ковачевич),илиданеседокосвашдовоаланазагадките(В.Масука),или
пъкдаимаш„спасяващпламен“(Т.Манойлович),акоискашданамериш
успокоение.Защоедошълчовек?Какъвесмисълътикакваецелтананего-
вияживот?ЗаБожидарСтоядинович–изавсичкиостанали–имасамо
безпомощностначовешкотопознаниепредвечнитегатанки.

Инямаотговор!Нозная,
чесъмотроненизвсемира–
незнайнодавървявбезкрая,
иазспасениенедиря!

Човекможедасиотиде,неразбралинеразбран,аламъкатамупосми-
съланабитието,поцелтанасобствениямуживотостава–пяна,коятоот
вековеседроби,алавечноживее.Няматукчовеканасреднитевекове,упо-
ваннадогматаиавторитета,нитогордияиндивидуалист,издигналсенад
всичкипропастиибезднисъссвоятагордарелигия.Товаеразколебаният,
разлюленият,койтотърсисвоятаопора,койтокопнеепоИтака–цел,химе-
ра, самоизмама, задаоправдаеразумносттаинеобходимосттана своето
битие.Тойсеплаши,чеескъсалвсичкивръзкисъссвета.Натовапсихиче-
скосъстояниедаванай-веренизразСибеМиличич:

Самотапуста,огромна,безкрайна 
околовредом,имостовеняма
междуменисвета.

Таясамотагнети–ичовекътискадаяпреодолее;тягоразпокъсва,уни-
щожаванеговатавътрешнахармония–итойискаданамериизходотнея.
Устремътзаопора,пъкмакарисламкавморето,етакасилен,четойвлече
човекавразличнипосоки,коитонеизлизатотединмагесанкръг–изхожда
сеотживота,стигаседокосмосаисевръщапаквживота.Втоякръгсвети
„спасяващпламен“–дълбокатавяравсветаивисокатапредставазачовека.

„Тайнатанавсичкоживо“мамичовекакъмживота.Освободенотвсяка
метафизическаразмисълиотвлеченост,тойсевслушвавтрепетанасвоето
сърце,втечениетонасвоятакръв,вговоранасвояинстинкт,презсобстве-
ниясиорганизъмдолавявечнияжизненпотокивижда,чеедничкото,което
муоставаеживотът.Можелидаимадругаценноствънотнего?Виталното
единствомеждунегоисветаводикъмуспокоение,смисълвживота.Ето
защовъзвръщанетоначовекакъмземятаепрогласеносрадостотмнози-
насръбскипоети.Внеятечуватдабиееднострастносърце–иискатда
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бъдатвърнатинейнитедеца.ДесанкаМаксимович,В.Масука,Б.Ковачевич
правятопитидапогледнатземятапрезочитенадетскатанаивност.Нещо
повече: тук-там се проявява нескривана любов към примитивното. Тази
любовгисближавапо-силносприродата.Увсичкипочтипоетинанашето
времетяепрекаленоинаивноанимизирана.Обикновено (изключениеу
М.Църнянски,В.Масука)тяезалянасжизнерадостнасветлина,най-вече
уТ.Манойловича.Рядкощесрещнетевечернитездрачнипейзажи,тъжни-
теугасваниянаслънцето,аповечето–утриннатазора,вкървираждащи-
ятседен,жаркатапладня,сочнатаибуйнаюжнарастителност.Някоиот
тях–СибеМиличич,Т.Манойлович,Д.Максимович,М.Църнянски,Св.
Стефанович–влагатвприродатасвоятавегетативнасенсуалност.Усети:
дъхнасмола,налавър,наслънце,сладкипрегръдки,сладкибилки,жадни
целувки, жадно слънце, жадни копнения. От друга страна – слънцето е
огненаикървавастраст,тосластноцелувацветятаитестрастнокопнеят
занего;тефлиртуватсъсзвездите,смесеца,вечността,жадноселюбят,
радватсе,когатожадногипрегръщазелениятзефир.Цялатаземяетрапеза,
накоятоимавеченпир,неутолимопиянство–иликактопееС.Миличич:

Цялатаземяогромна
ееднапрегръдкасамо,
волна,пламеннапрегръдка.

Датиедрагоимилодаживееш!„Имилоевсякодървоицелияттоямалък
живот“,шепнеВ.Масука.Давъзславимживите,анемъртвите,добавятой.
Избликнажаждазаживот(„Ниежадувамеживот“,изповядваЛ.Мицич,а
Б.Ковачевичговори:„О,койниорисаотвекадамремеполека?“),избликна
копнение–вечно,велико,неутолимо–койтоизбивадосмелоутвърждение
намладостта,допълноосвобождениенатялото,доринякъде–наживотно-
то.Стигаседокраенвитализъм.Затуйимастрах,чемладосттащемине(М.
Църнянски,А.Савич,Д.Максимович),бездасеизживеевопиянение,или
пъкщечуетехимнинапролетта.Почтивсичкисаѝплатилидан.Вдушата
имцъфтиедновечнококиче,бялатаусмивканамладостта.Страстентем-
пераменткипи,макарнееднаквоувсички.Неведнъжслушатеизповед,
ченосятвдушатасислънце,жарко,страстно,кърваво–Св.Стефанович,
Т.Манойловичидр.Единнеобузданинстинктсепреобразявапостоянно.
Затуйлюбовтаухаенапръст–внеяимастраст,кръв,опиянение.Култът
накрасивотомладотялоседолавяпочтиувсички(изключение:В.Масука,
БожидарСтоядинович,Мицич и др.). Душата наМ.Църнянски „целува
голатажена“,СибеМиличичиска„дапремине“понейнототяло„огъняна
сладкастраст“,Т.Манойловичусеща„горещияопоен4мирис“нанейното
„младотяло“,заБ.Ковачевичтоватялоепо-сладкоотмед,отвсекиземен
плод,заСв.Стефановича–унегоевсичкодемонскисладко.Азадкъдрите
настиховетеотДесанкаМаксимовичиАницаСавичсвенливосепоказва–
дасеизразимсдумитенаМанойловича–лебедовагръд.Денятенакопне-
4Употребатана„опоен“енавярноподвлияниенасръбскатадума„опоjан“съссмисълна
„упоителен“.–Б.ред.
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нието,анощта–наутолението.УМилошаЦърнянскидори,койтосеопит-
вадададепоетическакрасотананезначителнатаежедневност, „любовта
епътбезкраен,покойтоепозволеновсичко“,едничкатапобеданавсяка
скръбев„голототяло“.Животътесладъкихубавивгреха.Тъйжената
добиванеизразимавластнаднашияживот–билосъссвенливотосикоп-
нениеоще,билосдемоническатасисласт.Тяе„веченмагнитнанашите
надежди“,алаи„последнаинстанция“наспасението,казваБ.Ковачевич.
Всичконасветаепропаднало,самолюбовта–не,казватой,азаедноснего
пригласяиМ.Църнянски.Тяиманаднасирационалнавласт–срещаме
сеслучайноиставамеблизки.Как?НитоДарвин,нитоКант(поврагатях-
натаученост!)немогатданиразясняттрагическатаслучайноствнашата
любов.Товавечнокопнениенамъжаиженатаединкъмдругсевливавъв
всякатвар,вцелиякосмос.Имаеднавсемощнажажданавред–изаСв.
Стефановича,иТ.Манойловича,изаБ.КовачевичаиС.Миличича,иза
М.Църнянски.Тяежизнена,творческа,споителнасила.Женатасвързва
човекасъссвета,примиряваго.Затование,изпъденитеотрая,вечноповта-
рямегреханаАдамиЕва.Животътелюбов,радост,слънце,пролет–вечно
пиянствоначовешкиядух.НесамоБалмонтовскопреклонениепредслън-
цето,несамохедонизманаВл.Назор,ноиединениетоначовекаисвета
върхупочватанадионисиевскотоначаловживота–имаметук.ЗатуйСибе
Миличич(макартойдаотивапо-нататък)ославя,аснегоидругаритему,
жизненияикосмическиинстинкт–

Славяте,необзирни,
тайни,неумолими,
вечни,неодолими,
трайни,безконечниживот!

Алахубавенесамопримитивниятживот,животътнаинстинкта,нои
висшиятживот на чистия дух. Тозиживот е най-ярката ослава на чове-
ка.Нещоповече:високатапредставазачовеканесепримирявасдействи-
телността.Тяводикъмотвратотземята,детоживотъткато„чървналеш
пълзи“,детовсичкое„близкоинизко“.Човекътсепоставявотношениекъм
безкрайното.Унегогоривеченустремкъмпо-висшебитие,унегоимабунт
срещусобственатасъдба,копнежкъмнебето,натисккъмнеобозримотои
далечнотовъввремеипространство–тойечърв,койтопълзипотрупана
земятаисегърчиотгладзазвезди.ЗащототойносичастицаотБогавсебе
си.Хубавеживотът,когатоепрояваиутвърждениенагероическатастихия
вчовешкиядух.Химните закрайнатапобедана„свободнияогнендух“,
коитослушамеотСв.Стефановича,иматсвоитеотгласиувсичкипоети,
дошлиследнего.Кървавитеборбинадуха,неговителутания,паденияи
безумиясасамоизпитаниязанеговиягероизъм.Тоягероизъмесплетенс
идеятазаочистителнатасиланастраданието–коятосрещаменесамоуСв.
Стефановича,ноиуТ.Манойловича,В.Масука,РанкоМладеновичаидр.
Първатапрояванатоягероизъмеборбатаначовекасъссамиясебе[си],да
унищожизвяравдушатаси,дасевъзмогнекъмпо-висшадуховност.След
това–вборбатамусдействителността.Л.Мицич,Микацнемогатдасе
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нарадват,чечовекътепобедилпространствотоивреметосрадиотелеграфа
икинематографа,саеропланаипаравоза.ГордовъзгласяСв.Стефанович:

Дивенеисиленечовека–
най-дивнатвар.

Тая твар, която носи в гърдите си творческите сили на своя създа-
тел,можесамадатвори,дапреплитаволятанасвоядухскосмическата
воля.Идеята за божествения огън у човека е бунт срещу света намате-
рията,срещумъртватапредметност,но,отдругастрана,ипримирениес
животаисвета,защотоподсказва,чечовекиБогсасвързани,чесаедно
единствосъссвета.Въввечнияшумнаживотасечуваигласътначовека,
мислиСв.Стефанович.Всичкозависиотчовека:какгледасветаикакго
вижда.МилошЦърнянски,РанкоМладенович,БожидарКовачевич,Тодор
Манойловичгогледатпрезсънянадушата.Товаеноваформанаосвобож-
дениеотнатисканаживота.Нещатаипредметите,кактоказваМанойлович,
сасамознаци,скоитотворецътенаписалсветовнатасъдба.Пирзадуша-
тасиустройвачовекът,когатокатомагесниксъсзаклинаниятанасловото
заживеевчудниясвятот„пъстриобразинасвоителутанияипреображе-
ния“,„отвълшебниакварелинаполусъня“.Стигаседообезплътяванеи
саморазтваряне в космоса. Тогава болката на далечината не съществува,
страданиетозаминалото–също.Като„междузвездениграч“можешдасе
люлеешв„междузвезднилюлки“,дасекъпешв„етера“намировотопрос-
транство,даиграешръченицапонебетоили,катонякояГоголеваведма,да
тичашмеждунебетоиземятавнеузнаваемодушевнопиянство.Подчертан
епринципътнавечнотодвижение.Затуйутияпоетимесецътиграе,звезди-
теселюлеят,земятатанцува,цветятаскачатипеят–чаровенфилм,неспи-
рен танц, „сънна игра“ е светът. Във вечното движение, в ритмиката на
вечносттасеизявяватжизненитетворческисили.Тъйчесветътнеесамо
космическимеханизъм,ноикосмическипсихизъм.Вдвижениетосеспли-
татдухиматерия,жизненииактивни.

Несмеемдаспреме–
застоятесмърт.

шепнеТ.Манойлович.Тъйчовеквземаучастиевмировияживот,сбра-
тимявасесвсякобитие,малкоивелико,ипотъвавхармониятанакосмоса.
Човекнеесам–неговотобитиесепреливаскосмическото,ритъмътна
сърцетосесливасритмикатанавечността.

Чувствотозадругсвят,завсемира,сепреплитаспантеистическичув-
ства.Алапантеизмътнедавабогатипостижения.Отнегосепреминавакъм
мистицизмаикосмизма.Пълноотхвърляненаразума,катобезсилносред-
ствозапознаваненасвета,забелязвамевмладатасръбскалирика.Човек
искапоинтуитивенпът,чрезмистическитебезднинасвоятадуша,дапочув-
ствувакосмоса.ЗаБожидарСтоядиновичтоякосмос„пее“,алатойнеможе
дапроумеенеговатапесен.Страхизпълнягърдитемупреднейниянераз-
бираемсмисъл.ОбачезаСибеМиличич,заБожидарКовачевич,В.Масука,
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Т.Манойлович,РанкоМладеновичвечнатадушапее, те яразбирати са
радостни.Когаточовексиразтворидушатазанебето,тонеетакадалеко,
кактосимислим,казваМасука.Струватисе,ченякакъвдъхнабитиетосе
процеждапрезхилядивекове.Богесложилвнашитемистичнинедра„дял
отсвоетобитие“,чувствуваитой,кактоСв.Стефановича.Вединекстазен
мигчувствуваш,чеБогичовексаедно.Оттук–къмединениескосмоса.
Тогавадушататрептиотструнитенавечността(Св.Стефанович),разто-
пена в света, пее с нощта (М.Църнянски), разтваря се на хиляди атоми
във всемира (В.Масука), неволно чувамузиката на вечността. Светът е
огроменоркестър(Б.Ковачевич),вкойтоиние„свирим,свирим,свирим“.
Защотодушатанеееднаструнаотобщатакосмическаарфа.Единството
междучовекаикосмосаеосветеноотвечнакосмическалюбов–вечния
пламеннахармонията.ВекстазносъстояниеСибеМиличиччувствува,че
междунегоисветавеченямапропаст.Ивцветята,ивптиците,вчовекаи
животните–гориискратанакосмическияогън.Нямаразликамеждумикро
имакрокосмос.Туке,споредСибеМиличич,разковничетоначовешкото
щастие.Такапогледнато,човеке трошицаотобщияуниверсаленживот,
откъсната вълна, пяна, която е дошладобрега, за да се върне вморето,
детонейнатасмъртеноворождение.Тъйпроблематазасмъртта,запре-
ходносттаначовешкотобитие,коятотакамногоплашиБ.Стоядиновича,
нитоезагадъчна,нитострашна.Смърттаесамовръщане,влизаненамига
въввечността,човекът–мистическизнакнавечнотовъртене.Животъти
смъртта,кактоизповядваСибеМиличич,садвеполовиниоттайнствения
кръгначовешкотобитие.Тойговоринаживота:

Втебеазтихо,мирноотхождам,
вечносевръщам,вечнодохождам,
катопъткръжен,таен,предвечен.

Безсмъртиетоначовека,вечниятмуживотесветлонеговоуспокоение.
Неговатадушапредивековеемечтаелаживота,койтосегаживее.Сега–тя
чувствува,чееживялаощепредивекове.Тядоризнаеладенянасвоето
рождениеи гообичалаощепредидасероди.Защото:билсъм, съм,ще
бъда.Новосветловъзвисяваненачовека,слънчевприветнаживотаисвета.

Знам,чевъввсичкоживеяотвека,
знам,ченавекщеживеявъввсичко.

Идеята за единната душа на космоса, за неговата вечна хармония,
въпрекитъмниямухаос,сепренасяивърхуогромниячовешкимравуняк.
Космическаталюбовнисближаваснещата,свещите,счовека.„Позакона
загравитацията“човексевръщакъмземята.Отчовеказачовека–елозун-
гътнаЛ.Мицич,Микацидр.Човекътисветътнесасъвършени.Живко
Миличевич,БожидарСтоядинович,ДушанВасилйев,МилошЦърнянски,
Мицичидр.иматнапрегнаточувствозажестокосттанаднешнатадейст-
вителност,запротиворечиятаистраданиятананашетовреме.Пробудената
човешкасъвестгори.Ивнейнияговорседолавятрагедиятаначовешко-
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топадение.Разраствасетъгатанаизкуплениетонагреха.Каквоеизвър-
шилчовек?Кръвпръвепролял!Кръвтанасвоябрат.Тъгатазабрата,за
човека,зачовечествотоизбивавмноголирическикъсове.Средпролените
кървиидваопомването,трепвасъвесттанаМакбета–„Ах,таЧовексъмаз!
Човек!“,изхлипваДушанВасилйев.Тойплачезаедносмайкатаначовека:

Ах,когатовечечовекнеечовека,
аробнанякого,коготоняма,
коготосъмзамилостпросилаотвека;
ах,когатоечовекпо-низъкиотчръв,
некасеразсипепоземятаанатема,
инекасепролеевсичкатачервенакръв!

Чувството за греха себудипривсяканеправда,привсякажалба,при
всекивик.Изкуплениетонагрехасеизвършванесмолитва,несамосотри-
цаниенавсичкитъмнисиливчовека,навсичкилъжиисамоизмами,на
фалшивибоговеисветове,аспротестиустремдасеподчининаживотана
единнравствензакон.ДолавямевиканаДемелязапреражданетонасвета,
заорганизациятанасветлитесиливиметонановиидеали,долавямемощ-
наталюбовнаФранцВерфелкъмчовека.„Ощенямахорананашатаземя“,
„трябвадабъдемдобрикучета,задастанемдобрихора“–втиядуминаЛ.
Мицичазвучиотрицаниетонастариячовекиустремкъмновия.Пламъкът
навяратав героическатамощначовешкиядух гориивпроклятиетона
майката.Сегавечегероическиятдухначовекасеманифестираведнанеот-
меннаволя,коятоискадасеподчертаевъввсичко,щоседокосвадонея,
коятоискадапреустроиипретворисвета,некатонякаква„съннаигра“,а
катопревърнеутопиятавголадействителност.Тойискадапреодолеетра-
гическияконфликтмеждуидеалиреалност,искадаочистичовекаотзвяра,
кактоказваСв.Стефанович,когатоИсусезагубензасвета(Б.Ковачевич)
–тойискададиктуванасветазаконитенаеднавеликахуманност,наедна
дълбокасоциалналюбов,едничкатаспойкамеждучовека-единицаичове-
ка-милион,едничкотоосвобождениеотубийственатасамота.Инесамов
борбазаправдаидобросепроявяватоядух,ноивборбасвсичкипотисни-
ческисиливсвета,вборбазасвобода.ЕтозащопатосътнасвободатауСв.
Стефановичаебуен–заднегостоиединстрогморал.

От съвременните сръбски лирицимнозина са горещи поклонници на
свободата.Утяхимачувство,честариятсвятсеруши,анаднеговитеразва-
линисераждановиятчовек.Предтяхсечертаятгладнитълпи,коитомолят
захляб,откройвасекървавиятобразнареволюцията,дориинаЧервената
Москва.„Ватикан/милиони/падайте“;„Божибунтовник/азсъмтвойбрат
/Русийомайконахаоса/защотонашатаславаереволюция“;„Душатание
аероплан/сърцеторадиотелеграф“–извикваЛ.Мицич;„РушимСъбаряме
Минираме“ –Микац; аЖивкоМиличевич сочи революционната буря –
най-гордатапрояваначовешкиядух.

Слушайте,слушайте!Иде!Прахдига!
Презхаосанощен,наднитепрезстана–
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извира,ирасне,ивие,истига–
гръмолитътеннатриставулкана!

А ТодорМанойлович вижда, как из пепелта на страшни безумия, из
жараватанакървавистраданиявъзкръсвачовекът-феникс–намерилспа-
сителнивръзкисживота,съсземята,космосаичовечеството.

***
Поетическиятблагословнадживота,преклонениетопредвечнитежиз-

ненисили,ославатананеговотовечногорениеидвижение,космическа-
таисоциалналюбов,бунтарствотоихуманността,идеятазаединността
междучовекаичовекаимеждучовекаикосмоса сеизчерпват главнов
три основни стихиина сегашната сръбска лирика: еротическа, диониси-
евскаипрометеевска.Оттяхпърватаенай-силна,последната–най-сла-
ба.Втазилирикаизобилствуватмотиви,коитосегасвободностранству-
ватпоевропейскатаземя.Тенесаразнообразни,неразкриватпоетическо
богатство.Обаче, неможе да се отрече, че в разработката им сръбските
поетиседомогватдагипретопятпрезсвоядух.Най-ценнотопридобитие
налирикатаимеманифестантнатапрояванаедноуниверсалносъзнание,
избиловкосмизъмисоциализъм.Затуйтязаразявасъссвояоптимизъм.
Дории нейните песимистичниноти, коитопрозвучават уВ.Масука,М.
Църнянскиидр., заглъхватв светлатамузикананадеждата.Тяне гнети
–тяеедноосвобождение.Тязавладяваиспатосанаустремакъмновия
човек. Из нея се изтръгва един зов – напред, напред! Примирителните
силивнеясавластни.Примирениетоналичността съссебеси, сживо-
та,сприродата,сБога,вяратавчовека,вживотаисвета–усилятнейно-
тонравственовъздействие.Тяимамногоотпрелеститеинедостатъците
намладостта;неравна,бърза,небрежна–внеясякашеподчертанпото-
кътнаживота.Съзерцателносттае замененавнай-добритеѝпредстави-
тели – ТодорМанойлович, РанкоМладенович, СибеМиличич, Десанка
Максимович–слирическавъзбуденост.Обилиетоналирическиемоции,
несъвладени,непрочистени,надмогвавсякаепичност,обаченеводикъм
глъбинаисгъстеност.Липсатанадълбочинаеединотосновнитенедоста-
тъцинатаялирика.Честопъти,вместоискренаемоция,чуватесамобез-
смисленвик,безплоденафект,лирическоопиянениеотфразата.Затовав
неяимаповечеитоеднообразенритъм–важенмоментвнейниястил.Не
напълнохармонична,внеяняматрагическиконфликти.Драматизацията
начувстватаесведенадонезначителниразмери;тамдетосесрещаслу-
чайно–уБожидарСтоядиновича,В.Масукаидр.–тяесъпроводенапове-
чеслирическипатос.Илипъкпоетътсенадмогванаднеяспоетическо
равнодушие:МилошЦърнянски,БожидарКовачевич.Товаседължиина
обстоятелството,четаялирикаепо-малкосубективна.Автобиографскотое
замененопредимноспо-общиемоцииипроблеми.Образнотяеразхвърля-
на,незавършена,нерисувасвоясвятведнаживацялост.Честопътилипсва
искреночувстводагиспои–БожидарКовачевич,М.Църнянскиидр.На
местастрадаотизлишъкнаобрази–уТ.Манойлович,например,укогото
многоработидаватвпечатлениенасвеж,бодъримпресионизъм,–другаде
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–отнедостиг:БожидарСтоядинович,СветиславСтефановичидр.Несамо
това: в неяживотът и светът са повече промислени, а по-малко прочув-
ствувани.Особеноекспресионистите,кактопочтивсичкиекспресионисти,
несамоглидасеосвободятнапълноотинтелектуализма.Пример:Ранко
Младенович,БожидарКовачевич.Аланетрябвадасемисли,четаялирика
ерефлексивна.РефлексиятанаМиланРакичаепреодоляна,макарчетук-
тамуМ.Църнянски,В.Масука,Б.Стоядиновичимасвоигнезда.Намного
местатяеповечерецептна,програмна.Тованай-силносечувствува,когато
поетътсепоставявотношениекъмкосмоса.Малцинаиматпонякоганепо-
средночувствозанего.ДорииСибеМиличич,койторазвиватакапросто
своятакосмогония,невинагиподкупва.Честощечуетеотпоетитеизраза
„ритмиканавечността“,обачетеяпостигатповечесмозък,отколкотосъс
сърце.Същотака,макарвтазилирикадасеслушатнемалкомистически
изповеди,мистицизмътвнеяесъвършеноизключен.Разбирасе,немогат
данесеоткриятизвестнимистическижилкивнея.Внеясеговорималко
заБога,обачеитамдетосеговори–уВ.Масука,ДесанкаМаксимовичи
др.–Богедалечотнея.Нямадорисянкаотразумнотобогоискателство,
например,наобичаниявсъседнатастранаНиколайВелимирович.Всетака
промисленисавръзкитенатияпоетиисчовеческиякосмос;затуйвлири-
ката им социалните струни и искри са съвсем незначителни. Сръбските
поетисалишениотпо-дълбокадуховност,отбогатотосъдържаниенарели-
гиозносъзнание–подухтесаповечевиталистиисенсуалисти.Разбира
се,някоиоттяхискатдаседомогнатнадсветасединутопическиреали-
зъм,изатоваотхвърлятвсякарелигия:Л.Мицич,М.Микацидр.Дориив
устремитесикъмсвръхреалност,къмодушевеност,къмсвободналириче-
скавизия,таялириканедавамногоценнипоетическирезултати.Тяправи
опитдазатворивглъбинитесисеметонаняколкофилософскиидеи–глав-
ноуСибеМиличич,койтоискадаборависамосБергсоновскаинтуиция;
Стоядинович,Ковачевич,Манойлович,Младенович,Църнянски,коитосе
докосватдобиблейски,Айнщайновски,Шпенглеровскиидр.идеи,алаиде-
ятазапреражданетонадушата,заединнотоаз,коетоенавсякъде,завечния
кръгнаживота,заравноценносттанамакроимикрокосмоса,заотноси-
телносттаиограниченосттаначовешкотопознание–саотдавнапознати
нафилософскотосъзнание.Нищоновонямаподслънцето,казалеотдавна
Соломон(ЛюбомирМицичказва:всичкоеново!).„Съдбатамиестара,а
стиховетемалконови“,казваМилошЦърнянски,амладиятхърватскипоет
ГуставКръклец:„Туйсавсестаримотивиистарищебъдатдовека“.Едно
съзнание,коетопроявяватмнозинапоетипоземнотокълбо.Важноезанас,
четукимамеопитдасеобгорятстаритеидеивпламъканасърцетоида
сеизразяткатовътрешналирическаправда.Тесацененвкладвсегашната
сръбскалирика,макарченесанамерилинапълносвояпоетическиизраз.

Тазилириканепосочвазасеганитоедноименаголямпоет.Трябвада
отбележим, обаче, че в нея няма литературнибезличия; напротив, всеки
отмладитепоетисестремидаимасвойобраз–катопочнетеотскромния
В.МасукаисвършитесвироглавияЛ.Мицич.Алатаялирика,колкотои
даесимпатичнасобщитесиструи,свътрешнитесизаложби,едваможе
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дададееднаскромнаантология.Толковамалкосахудожественитеценнос-
тивнея.Рядкощесрещнетехудожествена зрялост,поетическастрогост,
свободна и богата творческа фантазия, издържана емоционално-образна
цялост–сръбскитепоетисаслабихудожници.По-силниса,когатоизра-
зяват:влириката–своетотяло,авразказа–селото.Внеящесрещнете
разпуснатост,презрениекъмформата–дофанатизъм.Тяхнатаформула(на
новитепоетиизобщо):максимумлирическосъдържаниесминимумсред-
ства–епочтинесполучливоприложена.Стариятивечномладиятпринцип
захудожественаикономиянеевътрешнодостояниенамнозина.Разбира
се, има доста великолепни изключения. Тук стихът вече не е прицелна
точнанапоетическиусилия,словотоесведенодопослушнооръдие,ези-
кътдоричестоеосвободенотиготонаграматиката,изразнитеобратиса
освежени,речникътобогатен,стилнитеформиразнообразени,алапривсе
това,щесрещнетедостаизразинапроза.Вместопростота–пустота.На
модаеразбитатастрофаисвободниятстих.Риматаеизпадналавнемилост.
Повечетосъвършенояизбягват.Доризенитиститеиматсвятоправило:не
допускайриматадасквернитвоята„конструктивна“песен!Музикалното
изяществоевдвижениетонастиха,неспирно,неограничаваноотникакви
строгитехническиизисквания.Наистина,отеднастрана,стихътепридо-
билвеликолепнажизненост,волност(гледайтеТодорМанойловича,Ранко
Младеновича),алаотдруга–неизлизаотрамкитенаритмическатапроза
(чететеМ.Църнянски,БожидарКовачевича,разбирасе–катонеизпускате
щастливитеизключения).

Накраятрябвадаотбележим,чеустремитенаТодорМанойловича,Сибе
Миличича,РанкоМладеновича,БожидарКовачевичаиЛюбомирМицича
щедадатпо-дображътваищезапишатеднасветластраницависторията
насръбскатапоезия.


Сп.„Златорог“,IV,1923,кн.8,с.479–493


